Strategický plán rozvoje města Dobrušky

Příloha č. 6

PROJEKTOVÉ LISTY
STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE DOBRUŠKY
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Strategický plán rozvoje města Dobrušky – projektové listy

Prioritní oblast A.
Rozvoj ekonomiky s důrazem na příležitosti pro mladé a přizpůsobení
města demografickým změnám (stárnutí populace)
populace)
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Strategický plán rozvoje města Dobrušky – projektové listy

Název Prioritní oblasti:

A. Rozvoj ekonomiky s důrazem na příležitosti pro mladé a
přizpůsobení města demografickým změnám (stárnutí populace).

Název Záměru:

A.1. Vytváření nových pracovních míst

Název Opatření:

A.1.1. Informace o podnikání a možnostech investic v Dobrušce

Charakter projektu:

Neinvestiční

Popis opatření:
Město zajistí souhrnné, aktuální informace o příležitostech a možnostech podnikání a investic
v Dobrušce a bude je poskytovat podnikatelům, zájemcům o podnikání a investorům. Nejprve
formou internetových stránek, postupně bude aktivně komunikovat s jednotlivými cílovými
skupinami.
Hlavní zodpovědnost /koordinátor:
•

Odbor rozvoje města

Spolupracující subjekty:
•
•

Odbor Obecní živnostenský úřad
Oddělení informatiky kanceláře tajemníka

Dílčí aktivity či parametry opatření – specifikace dílčích aktivit či součástí opatření, které budou
zrealizovány:

•

Zpracování konceptu webových stránek včetně dohody jednotlivých aktérů o spolupráci
při správě webu a jeho plnění informacemi (případně přebírání informací z webů firem
apod.)
Realizace webových stránek včetně uživatelského testování a pilotního provozu

•

Spuštění webových stránek

•

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:
•

Koncept webových stránek

•

Pilotní verze webových stránek pro uživatelské testovaní

•

Spuštění webové stránky

Časový rámec realizace:
•

2019 – Koncept webových stránek

•

2019 – Pilotní verze webových stránek pro uživatelské testování

•

Konec roku 2019/ začátek 2020 – Spuštění webové stránky

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:
•

Provozní náklady města

Hlavní zdroje pro realizaci:
•

Rozpočet města
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Strategický plán rozvoje města Dobrušky – projektové listy

Název Prioritní oblasti:

A. Rozvoj ekonomiky s důrazem na příležitosti pro mladé a přizpůsobení
města demografickým změnám (stárnutí populace).

Název Záměru:

A.1. Vytváření nových pracovních míst

Název Opatření:

A.1.2. Prostory a plochy pro podnikání

Charakter projektu:

Investiční/neinvestiční

Popis opatření:
Město nabídne začínajícím podnikatelům prostory za mírně zvýhodněných podmínek. Bude také
sledovat příležitosti a vytvářet podmínky pro místní i příchozí investory v souvislosti se změnami
v průmyslové zóně.
*Pozn.: Opatření souvisí s opatřením A.1.1.

Hlavní zodpovědnost /koordinátor:
•

Odbor rozvoje města

Spolupracující subjekty:
•

MěÚ – odbor obecní živnostenský úřad

Dílčí aktivity či parametry opatření – specifikace dílčích aktivit či součástí opatření, které budou
zrealizovány:
•

Jednání s podnikateli, nabídka prostor

•

Podmínky výběru nájemců – výběrová kritéria, cíle podpory podnikání formou
zvýhodněných pronájmů

•

Úprava nebytových prostor uvolněných přestěhováním MěÚ

•

Pronájem upravených nebytových prostor

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:
•

Nové prostory pro podnikatele (cca 300 m2)

Časový rámec realizace:
•

2019 – přípravné práce

•

2020 + - realizace

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:
•

desítky tisíc

Hlavní zdroje pro realizaci:
•

Rozpočet města
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Strategický plán rozvoje města Dobrušky – projektové listy

Název Prioritní oblasti:

A. Rozvoj ekonomiky s důrazem na příležitosti pro mladé a
přizpůsobení města demografickým změnám (stárnutí populace).

Název Záměru:

A.2. Služby pro rodiny s dětmi

Název Opatření:

A.2.1. Výstavba nových dětských hřišť

Charakter projektu:

Investiční

Popis opatření:
Město vybuduje nová, celoročně přístupná multifukční dětská hřiště, pro všechny generace dětí,
v různých lokalitách města. Např. v blízkosti Základní školy Fr. Kupky (poblíž výměníku tepla),
v ulici Mírová, a další.
Hlavní zodpovědnost /koordinátor:
•

Odbor rozvoje města

Spolupracující subjekty:
•

OS – Technické služby, Sportovní zařízení města Dobrušky

Dílčí aktivity či parametry opatření – specifikace dílčích aktivit či součástí opatření, které budou
zrealizovány:
•

Projednání s veřejností vždy u každého záměru hřiště – zaměření hřiště (cílové skupiny),
jeho/jejich vybavení

•

Výstavba dětského hřiště Mírová

•

Výstavba multifukčního dětského hřiště v blízkosti Základní školy Fr. Kupky (poblíž
výměníku tepla)

•

Vytipování dalších vhodných lokalit

•

Projednání vytipovaných lokalit s veřejností (zaměření hřiště, vybavení)

•

Realizace dalšího/dalších hřišť

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:
•

Dětské hřiště Mírová

•

Dětské hřiště u ZŠ Fr. Kupky

•

Nejméně 1 další v následujících letech

Časový rámec realizace:
•

2019 – Dětské hřiště Mírová

•

2020 – Dětské hřiště u ZŠ Fr. Kupky

•

2021 + - další hřiště

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:
•

1 mil. Kč jedno hřiště

Hlavní zdroje pro realizaci:
•

Rozpočet města, ŠA, MŠMT, MMR
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Strategický plán rozvoje města Dobrušky – projektové listy

Název Prioritní oblasti:

A. Rozvoj ekonomiky s důrazem na příležitosti pro mladé a
přizpůsobení města demografickým změnám (stárnutí populace).

Název Záměru:

A.2. Služby pro rodiny s dětmi

Název Opatření:

A.2.2. Rozšíření domu dětí a mládeže

Charakter projektu:

Investiční

Popis opatření:
Město rozšíří prostory Domu dětí a mládeže přístavbou a propojením s budovou bývalé kovárny.
Zvětší se kapacita a Dům dětí a mládeže připraví nové kroužky pro různé věkové kategorie.
Hlavní zodpovědnost /koordinátor:
•

Odbor rozvoje města

Spolupracující subjekty:
•

DDM

Dílčí aktivity či parametry opatření – specifikace dílčích aktivit či součástí opatření, které budou
zrealizovány:
•

Přístavba Domu dětí a mládeže

•

Propojení DDM s bývalou kovárnou, úprava vnitřních prostor kovárny

•

Otevření technických (případně i dalších) kroužků v nových prostorách*

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:
•

Nové prostory (cca 150 m2)

•

Nové zájmové kroužky, především technické, případně i další

Časový rámec realizace:
•

2019 – přípravné práce

•

2020 + - realizace staveb

•

Šk. rok 2021/2022 září – otevření nových zájmových kroužků

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:
•

15 mil. Kč

Hlavní zdroje pro realizaci:
•

Rozpočet města, MAS, MŠMT, kraj (volnočasové aktivity)

*Pozn.: DDM má připravenu náplň kroužků i lektory, apod., čeká na prostory.
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Strategický plán rozvoje města Dobrušky – projektové listy

Název Prioritní oblasti:

A. Rozvoj ekonomiky s důrazem na příležitosti pro mladé a
přizpůsobení města demografickým změnám (stárnutí populace).

Název Záměru:

A.2. Služby pro rodiny s dětmi

Název Opatření:

A.2.3. Investice do zlepšení služeb

Charakter projektu:

Investiční

Popis opatření:
Město bude investovat do vybraných zařízení a služeb, které jsou pro mladé rodiny důležité, a
bude zlepšovat jejich kvalitu a rozsah nabídky nebo jejich přístupnost či snadnou dosažitelnost,
která bude výhodná i pro ostatní obyvatele Dobrušky a okolních obcí.
Hlavní zodpovědnost /koordinátor:
•

Odbor rozvoje města

Spolupracující subjekty:
• Mateřská škola J. A. Komenského
• Základní umělecká škola
Dílčí aktivity či parametry opatření – specifikace dílčích aktivit či součástí opatření, které budou
zrealizovány:
•

Rekonstrukce zázemí a infrastruktury v MŠ

•

Půdní vestavba ZUŠ

•

Výstavba výtahu v budově polikliniky

•

Rekonstrukce budovy „Univerzity“ a přesun městského úřadu

•

Systém svozu BIO, výstavba kontejnerových stání

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:
•

Lepší časové rozložení výuky v ZUŠ

•

Bezbariérová dostupnost vyšších pater polikliniky

•

Lepší dostupnost služeb MěÚ – soustředění odborů úřadu na jednom místě

•

8 kontejnerových stání

Časový rámec realizace:
•

2019 – Rekonstrukce zázemí a infrastruktury MŠ

•

2019 – Půdní vestavba ZUŠ

•

2019 – rekonstrukce Univerzity

•

2020 – výtah na poliklinice

•

2019 – výstavba kontejnerových stání

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:
• 22 mil. Kč
Hlavní zdroje pro realizaci:
• Rozpočet města
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Strategický plán rozvoje města Dobrušky – projektové listy

Název Prioritní oblasti:

A. Rozvoj ekonomiky s důrazem na příležitosti pro mladé a
přizpůsobení města demografickým změnám (stárnutí populace).

Název Záměru:

A.2. Služby pro rodiny s dětmi

Název Opatření:

A.2.4. Stomatologická praxe

Charakter projektu:

Investiční

Popis opatření:
Město bude pokračovat v aktivitách na podporu vzniku soukromých stomatologických praxí v
Dobrušce. Město bude ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví (a případně zdravotními
pojišťovnami) usilovat o výhody, které přivedou nové zubaře, a bude o získání zubařů aktivně
jednat.
Hlavní zodpovědnost /koordinátor:
• Starosta
• Místostarosta
Spolupracující subjekty:
•

Odbor majetku

Dílčí aktivity či parametry opatření – specifikace dílčích aktivit či součástí opatření, které budou
zrealizovány:
•
•
•
•
•
•
•

Vytvoření nabídky pro nové potenciální zubaře (nabídka nemusí v danou chvíli existovat
fyzicky, ale musí být zřejmé, co je město připraveno učinit pro získání zubaře)
Zajištění dostupné ordinace
Zajištění bydlení pro lékaře
Jednání s krajským úřadem o možné podpoře
Jednání o podpoře se zdravotními pojišťovnami
Jednání o podpoře s Ministerstvem zdravotnictví
Oslovování studentů lékařských fakult, prezentace města na lékařských fakultách v ČR

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:
•

Nová stomatologická ordinace s plným provozem

Časový rámec realizace:
•

2019 – přípravné práce, jednání se studenty LF

•

V případě úspěchu jednání se zubaři nová stomatologická ordinace

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:
• Vybavení ordinace, bydlení (nižší jednotky milionů)
Hlavní zdroje pro realizaci:
•

Rozpočet města

•

Ministerstvo zdravotnictví (Odbor dohledu nad zdravotním pojištěním, Podpora zubních lékařů v
oblastech s omezenou dostupností zdravotních služeb“ v letech 2018–2021)
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Strategický plán rozvoje města Dobrušky – projektové listy

Název Prioritní oblasti:

A. Rozvoj ekonomiky s důrazem na příležitosti pro mladé a
přizpůsobení města demografickým změnám (stárnutí populace).

Název Záměru:

A.2. Služby pro rodiny s dětmi

Název Opatření:

A.2.5. Pediatrická praxe

Charakter projektu:

Investiční

Popis opatření:
Město připraví a nabídne prostory pro pediatrickou ordinaci novému lékaři, aby pediatrická péče
ve městě pokračovala bez problémů.
Hlavní zodpovědnost /koordinátor:
•

Odbor rozvoje města

Spolupracující subjekty:

Dílčí aktivity či parametry opatření – specifikace dílčích aktivit či součástí opatření, které budou
zrealizovány:
•

Příprava pediatrické ordinace

•

Úprava a nabídnutí bytu lékaři

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:
•

Nová pediatrická ordinace – zachování služby pediatra v Dobrušce

Časový rámec realizace:
•

2020 – Příprava ordinace

•

2020 – Nabídnutí bytu lékaři

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:
•

300 tis. Kč

Hlavní zdroje pro realizaci:
•

Rozpočet města, stát (MZd - Program na podporu dostupnosti zdravotních služeb
praktických lékařů)
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Strategický plán rozvoje města Dobrušky – projektové listy

Název Prioritní oblasti:

A. Rozvoj ekonomiky s důrazem na příležitosti pro mladé a
přizpůsobení města demografickým změnám (stárnutí populace).

Název Záměru:

A.2. Služby pro rodiny s dětmi

Název Opatření:

A.2.6. Nová náplň pro kulturní dům a sokolovnu

Charakter projektu:

Neinvestiční

Popis opatření:
V případě, že dojde k výstavbě nové sportovní haly a některé aktivity sportovních klubů přejdou do
nových prostor, město bude pomáhat Sokolu a vedení Kulturního domu s vytvářením nové náplně
a bude nabízet prostorové možnosti např. pro aktivity zaměřené na seniory, aktivity pro
neorganizované sportovní činnosti, apod.
Hlavní zodpovědnost /koordinátor:
•
•
•

Sokol
Kulturní zařízení města Dobrušky
Sportovní zařízení města Dobrušky

Spolupracující subjekty:
•

MěÚ

Dílčí aktivity či parametry opatření – specifikace dílčích aktivit či součástí opatření, které budou
zrealizovány:
•
•
•

Zmapování situace po výstavbě a uvedení do provozu nové sportovní haly
Jednání města se spolky o potřebách pro rozvoj činnosti
Nabídnutí prostor spolkům či veřejnosti

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:
•

Zajištění plného využití kulturního domu a sokolovny i po otevření nové sportovní haly

•

Nové aktivity v kulturním domě a sokolovně

Časový rámec realizace:
•

Po výstavbě nové sportovní haly

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:
•

Provozní náklady

Hlavní zdroje pro realizaci:
•

Rozpočet města, Kraj (Volnočasové aktivity pro děti a mládež)
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Strategický plán rozvoje města Dobrušky – projektové listy

Název Prioritní oblasti:

A. Rozvoj ekonomiky s důrazem na příležitosti pro mladé a
přizpůsobení města demografickým změnám (stárnutí populace).

Název Záměru:

A.3. Zlepšení nabídky bydlení a možností výstavby

Název Opatření:

A.3.1. Nové pozemky pro výstavbu rodinných domů

Charakter projektu:

Investiční

Popis opatření:
Město bude připravovat vlastní pozemky a bude jednat s jinými vlastníky pozemků pro výstavbu
rodinných domů o společném postupu při zavedení technických sítí a ve spolupráci s vlastníky
bude tyto sítě ve vybraných lokalitách budovat nebo se na budování podílet.

Hlavní zodpovědnost /koordinátor:
•

Odbor rozvoje města

Spolupracující subjekty:
•
•

Vlastníci pozemků
Správci sítí

Dílčí aktivity či parametry opatření – specifikace dílčích aktivit či součástí opatření, které budou
zrealizovány:
•

Příprava pozemků pro výstavbu v lokalitě Belveder – výměna/získání pozemků pro veřejné
plochy a komunikace, dohody o parcelaci

•

Jednání s vlastníky pozemků v jiných lokalitách (např. ulice Javorová, území Na Budíně*),
jednání s vlastníky sítí, dohody o parcelaci určující vzájemné závazky a umožňující městu
stavět inženýrské sítě do jiných lokalit a zajišťující podíl soukromých vlastníků

•

Demolice domu, příprava pozemku pro výstavbu – Křovická, Poddomí

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:
•

Zasíťované lokality – první lokalitou bude Belveder

•

Připravené pozemky (vždy pro jeden dům) v lokalitě Poddomí a Křovická

Časový rámec realizace:
•

2021+ - Belveder

•

2020 - Křovická, Poddomí

•

2023/2024 – další lokality

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:
•

50 mil. Kč – na stávající lokality (Belveder, Křovická), Belveder I. etapa 14 mil.

Hlavní zdroje pro realizaci:
•

Rozpočet města, MMR, vlastníci pozemků na nově zasíťovaných lokalitách

*Není myšlena ulice Na Budíně, ale území označené „Na Budíně“ na pravém břehu Zlatého potoka
(Dědiny) mezi silnicí II/298 a Opočenskou ulicí.
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Strategický plán rozvoje města Dobrušky – projektové listy

Název Prioritní oblasti:

A. Rozvoj ekonomiky s důrazem na příležitosti pro mladé a
přizpůsobení města demografickým změnám (stárnutí populace).

Název Záměru:

A.3. Zlepšení nabídky bydlení a možností výstavby

Název Opatření:

A.3.2. Družstevní výstavba bytových domů

Charakter projektu:

Investiční

Popis opatření:
Bytové družstvo vystaví postupně 4 bytové domy a nabídne je lidem v Dobrušce i nově příchozím.
Realizace opatření přispěje ke zvýšení atraktivity města pro stávající i nově příchozí obyvatele.
Hlavní zodpovědnost /koordinátor:
•

Stavební bytové družstvo v Dobrušce

Spolupracující subjekty:
• Vedení města
• ORM
• Odbor výstavby a životního prostředí
Dílčí aktivity či parametry opatření – specifikace dílčích aktivit či součástí opatření, které budou
zrealizovány:
•
•
•
•
•
•
•

Identifikace pozemku pro výstavbu „Nová Mírová“
Projektová příprava, výběrové řízení na stavební firmy
Územní rozhodnutí a stavební povolení
Jednání s bankami o poskytnutí potřebného úvěru
Nábor nových členů družstva (uživatelů s členským podílem)
Postupná výstavba čtyř bytových domů (dle studie 52 bytů)
Pokračování v přípravě území v další lokalitě vedle Penny a po přesunu sídla technických
služeb s předpokládaným počtem 96 bytů

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:
•

Vybudování prvních čtyř bytových domů v lokalitě „Nová Mírová“ s celkovým počtem 52
bytů

•

Vybudování bytových domů v lokalitě vedle obchodního domu Penny s předpokládaným
počtem 96 bytů

Časový rámec realizace:
•

2020-2022 vybudování prvních čtyř bytových domů v lokalitě „Nová Mírová“ a jejich
obsazení uživateli

•

2025-2028 příprava a následná výstavba v lokalitě vedle obchodního domu Penny

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:
• První fáze (52 bytů v lokalitě Nová Mírová) - 125 mil. Kč
•

Druhá fáze (96 bytů) - cca 200 mil Kč

Hlavní zdroje pro realizaci:
•

Stavební bytové družstvo
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Strategický plán rozvoje města Dobrušky – projektové listy

Název Prioritní oblasti:

A. Rozvoj ekonomiky s důrazem na příležitosti pro mladé a
přizpůsobení města demografickým změnám (stárnutí populace).

Název Záměru:

A.3. Zlepšení nabídky bydlení a možností výstavby

Název Opatření:

A.3.3. Malometrážní byty

Charakter projektu:

Investiční

Popis opatření:
Město vybuduje 17 malometrážních bytů, které bude dále nabízet jako startovací byty nebo
sociální byty.
Hlavní zodpovědnost /koordinátor:
•

Odbor rozvoje města

Spolupracující subjekty:
•

---

Dílčí aktivity či parametry opatření – specifikace dílčích aktivit či součástí opatření, které budou
zrealizovány:
•

Přípravné práce – projekty, povolení, zasíťování

•

Výstavba bytového domu naproti škole Fr. Kupky

•

Zpracování pravidel pro obsazování bytů a jejich zveřejnění/propagace

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:
•

17 nových malometrážních bytů

Časový rámec realizace:
•

2019+ - výstavba

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:
•

32 mil. Kč

Hlavní zdroje pro realizaci:
•

Rozpočet města, MMR – dotace na výstavbu bytů v oblastech se strategickou průmyslovou
zónou
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Strategický plán rozvoje města Dobrušky – projektové listy

Název Prioritní oblasti:

A. Rozvoj ekonomiky s důrazem na příležitosti pro mladé a
přizpůsobení města demografickým změnám (stárnutí populace).

Název Záměru:

A.3. Zlepšení nabídky bydlení a možností výstavby

Název Opatření:

A.3.4. Nové byty v prostorech po MěÚ

Charakter projektu:

Investiční

Popis opatření:
Město v části prostor, které opouští úřad při stěhování do nové budovy, vytvoří nové byty, které
bude nabízet obyvatelům Dobrušky, ale také nově příchozím, např. jako motivační byty pro lékaře.

Hlavní zodpovědnost /koordinátor:
•

Odbor rozvoje města

Spolupracující subjekty:
•

OS – Technické služby

Dílčí aktivity či parametry opatření – specifikace dílčích aktivit či součástí opatření, které budou
zrealizovány:
•

Vybrání prostor vhodných pro úpravu na byty

•

Úprava prostor na byty

•

Nabídka bytů novým nájemníkům

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:
•

Nové byty k pronájmu

Časový rámec realizace:
•

2019 – vybrání vhodných prostor

•

2020 – úpravy prostor a pronájem bytů

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:
•

2 mil. Kč (v závislosti na počtu bytů)

Hlavní zdroje pro realizaci:
•

Rozpočet města
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Strategický plán rozvoje města Dobrušky – projektové listy

Název Prioritní oblasti:

A. Rozvoj ekonomiky s důrazem na příležitosti pro mladé a přizpůsobení
města demografickým změnám (stárnutí populace).

Název Záměru:

A.3. Zlepšení nabídky bydlení a možností výstavby

Název Opatření:

A.3.5. Informace pro nově příchozí

Charakter projektu:

Neinvestiční

Popis opatření:
Město zpracuje a připraví informace pro potenciální zájemce o přestěhování do Dobrušky –
průvodce pro zájemce o život v Dobrušce formou internetových stránek.
Hlavní zodpovědnost /koordinátor:
• Odbor rozvoje města
Spolupracující subjekty:
•

Kulturní, sportovní a společenské organizace.

Dílčí aktivity či parametry opatření – specifikace dílčích aktivit či součástí opatření, které budou
zrealizovány:
•
•

Vytvoření konceptu a struktury webové stránky.
Sběr informací o různých oblastech života města a naplnění webové stránky
- bydlení
- pracovní příležitosti
- školská zařízení
- volnočasové aktivity
- okolí Dobrušky a tipy na výlety
- zdravotnické služby ve městě

•
•

Aktualizace webové stránky
Obecná propagace pozitivních stránek Dobrušky.

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:
•

Fungující internetová stránka s informacemi.

•

Rozhodnutí o dalších způsobech propagace města.

Časový rámec realizace:
•

2019 – vznik webové stránky.

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:
•

Provozní náklady

Hlavní zdroje pro realizaci:
•

Rozpočet města
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Strategický plán rozvoje města Dobrušky – projektové listy

Název Prioritní oblasti:

A. Rozvoj ekonomiky s důrazem na příležitosti pro mladé a přizpůsobení
města demografickým změnám (stárnutí populace).

Název Záměru:

A.4. Propojení škol s místními podniky

Název Opatření:

A.4.1. Technické kroužky ve školách

Charakter projektu:

Investiční

Popis opatření:
Základní školy ve spolupráci se středními školami a místními firmami připraví a nabídnou dětem
technické kroužky, které děti zaujmou a budou je učit technickým dovednostem. Opatření reaguje
na dlouhodobý nedostatek studentů technických oborů a s ním související nedostatek technicky
vzdělaných pracovníků na trhu práce.
Hlavní zodpovědnost /koordinátor:
•

Základní školy

Spolupracující subjekty:
•

Firmy, střední školy, MěÚ odbor finanční a školský

Dílčí aktivity či parametry opatření – specifikace dílčích aktivit či součástí opatření, které budou
zrealizovány:
•
•
•
•
•
•

Zprostředkování kontaktu mezi místními firmami, základními školami a SŠ.
Příprava programu technických kroužků – zaměření, náplň a témata/obory, vytipování
prostor, vytipování a výběr vedoucích kroužků (poslední ročníky SŠ, lidé z firem, učitelé, …)
Stanovení rolí a způsobu zapojení jednotlivých aktérů, písemná dohoda o dlouhodobé
spolupráci mezi podniky a školami (město garantem).
Úprava prostor, zařízení/vybavení nástroji, pomůckami a materiálem pro práci
Propagace technických kroužků a vzdělání mezi žáky a rodiči.
Zahájení činnosti kroužků.

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:
•

Alespoň jeden technický kroužek na každé základní škole a gymnáziu s nejméně 10 žáky z 5.9. tříd

Časový rámec realizace:
•

Přípravné práce ve šk. roce 2019/2020

•

První běh technických kroužků od šk. roku 2020/2021 - průběžně

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:
•

Provoz kroužků a organizační práce – provozní výdaje škol

•

Úpravy prostor a jejich vybavení – dle charakteru úprav a vybavení, nižší jednotky mil. Kč

Hlavní zdroje pro realizaci:
•

Rozpočet města, kraje (dotace na vzdělání)

•

Soukromé zdroje – firmy ve městě, případně dotace Škody-Auto
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Strategický plán rozvoje města Dobrušky – projektové listy

Název Prioritní oblasti:

A. Rozvoj ekonomiky s důrazem na příležitosti pro mladé a přizpůsobení
města demografickým změnám (stárnutí populace).

Název Záměru:

A.4. Propojení škol s místními podniky

Název Opatření:

A.4.2. Propojení základních škol a místních firem

Charakter projektu:

Investiční

Popis opatření:
Základní školy budou ve spolupráci s firmami provádět pravidelné exkurze do místních firem; tam,
kde to podmínky firem umožní, bude součástí exkurze také seznámení a zkoušení praktických
dovedností (např. ve firemních školicích střediscích).
Hlavní zodpovědnost /koordinátor:
•

Základní školy, gymnázium

Spolupracující subjekty:
•
•

Firmy
MěÚ odbor finanční a školský

Dílčí aktivity či parametry opatření – specifikace dílčích aktivit či součástí opatření, které budou
zrealizovány:
•
•
•
•

Zprostředkování kontaktu mezi místními firmami a základními školami.
Příprava programu spolupráce firem a škol: stanovení formy spolupráce, náplně exkurzí,
organizace exkurzí, zařazení do plánů výuky…
Písemná dohoda o dlouhodobé spolupráci mezi podniky a školami (město garantem).
Každoroční konání exkurzí.

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:
•

Pravidelné exkurze základních škol do místních firem s aktivním zapojením žáků – každá
třída v 5.-9. ročníku alespoň 1x ročně exkurze do jedné firmy. Každý žák projde do ukončení
základní školní docházky nejméně 4 exkurzemi ve 4 firmách ve městě nebo blízkém okolí.

Časový rámec realizace:
•

2019 příprava programu, dohod, apod.

•

Od února 2020 – průběžně realizace exkurzí

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:
• Provozní prostředky firem a škol
Hlavní zdroje pro realizaci:
•

Rozpočet města

•

Soukromé zdroje
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Strategický plán rozvoje města Dobrušky – projektové listy

Název Prioritní oblasti:

A. Rozvoj ekonomiky s důrazem na příležitosti pro mladé a přizpůsobení
města demografickým změnám (stárnutí populace).

Název Záměru:

A.4. Propojení škol s místními podniky

Název Opatření:

A.4.3. Hospodářská regionální výstava 2020

Charakter projektu:

Neinvestiční

Popis opatření:
Město využije příležitosti oslav 700 let Dobrušky k zorganizování hospodářské regionální výstavy za
účelem propagace místních podniků.

Hlavní zodpovědnost /koordinátor:
•

Kulturní zařízení města Dobrušky

Spolupracující subjekty:
•
•

Firmy
MěÚ – starosta, ORM

Dílčí aktivity či parametry opatření – specifikace dílčích aktivit či součástí opatření, které budou
zrealizovány:
•
•
•
•
•

Sestavení organizačního týmu
Identifikace prostor pro výstavu.
Koncepční záměr výstavy
Informování místních firem o plánované výstavě, jednání o zapojení místních firem.
Příprava a organizace regionální výstavy.

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:
•

Hospodářská regionální výstava 2020 s účastí místních firem.

Časový rámec realizace:
•

2019 – identifikace prostor pro výstavu

•

2019 – informace a jednání s firmami

•

2020 – hospodářská regionální výstava

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:
•

Pronájem prostor, provozní náklady na výstavu (nižší stovky tisíc).

Hlavní zdroje pro realizaci:
•

Rozpočet města

•

Soukromé zdroje
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Strategický plán rozvoje města Dobrušky – projektové listy

Název Prioritní oblasti:

A. Rozvoj ekonomiky s důrazem na příležitosti pro mladé a přizpůsobení
města demografickým změnám (stárnutí populace).

Název Záměru:

A.4. Propojení škol s místními podniky

Název Opatření:

A.4.4. Odborné brigády pro studenty ve firmách

Charakter projektu:

Neinvestiční

Popis opatření:
Vedení středních škol ve spolupráci s firmami bude propagovat a nabízet odborné brigády v místních
firmách, při nichž budou studenti získávat odborné dovednosti.
Hlavní zodpovědnost /koordinátor:
•

Střední školy

Spolupracující subjekty:
•

Firmy

Dílčí aktivity či parametry opatření – specifikace dílčích aktivit či součástí opatření, které budou
zrealizovány:
•
•
•
•

Zprostředkování kontaktu mezi středními školami a firmami, iniciace jednání ze strany
města.
Jednání vedení škol a firem o možnostech a zaměření brigád a o potřebách firem i škol.
Vytvoření nabídky pracovních míst pro brigádníky ze středních škol – např. na letní
prázdniny, svátky apod., dle potřeb firem.
Propagace odborných brigád v místních firmách na středních školách.

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:
•

Každoroční nabídka odborných brigád pro studenty místních středních škol.

•

Získání nových zaměstnanců.

Časový rámec realizace:
•

2019 – jednání mezi školami a firmami

•

2019 – vytvoření nabídky pracovních míst

•

2020 jaro, léto – první brigády v místních firmách

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:
•

Provozní náklady firem na mzdy brigádníků

Hlavní zdroje pro realizaci:
•

Soukromé zdroje
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Strategický plán rozvoje města Dobrušky – projektové listy

Název Prioritní oblasti:

A. Rozvoj ekonomiky s důrazem na příležitosti pro mladé a přizpůsobení
města demografickým změnám (stárnutí populace).

Název Záměru:

A.4. Propojení škol s místními podniky

Název Opatření:

A.4.5. Propagační filmy o místních firmách

Charakter projektu:

Neinvestiční

Popis opatření:
Město Dobruška ve spolupráci s místními firmami zadá přípravu série krátkých dokumentů o
místních firmách, které budou vysílány na kanále místní televize.
Hlavní zodpovědnost /koordinátor:
•

Kulturní zařízení města Dobrušky

Spolupracující subjekty:
•

Firmy

Dílčí aktivity či parametry opatření – specifikace dílčích aktivit či součástí opatření, které budou
zrealizovány:
•
•
•
•
•

Vytvoření koncepce/zadání propagačních filmů – jednání města s jednou nebo několika
firmami a společný návrh zadání
Výběr tvůrce filmu (společnosti)
Zprostředkování kontaktu s firmami.
Projednání podrobnějšího návrhu na propagační film/y.
Vytvoření krátkých propagačních filmů.

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:
•

Krátké propagační filmy o místních firmách vysílané na kanále místní televize.

Časový rámec realizace:
•

2019 – vytvoření konceptu/zadání, výběr realizátora projektu.

•

2020 – vytvoření krátkých propagačních filmů.

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:
•

Desítky tisíc za jeden film.

Hlavní zdroje pro realizaci:
•

Rozpočet města

•

Soukromé zdroje
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Strategický plán rozvoje města Dobrušky – projektové listy

Název Prioritní oblasti:

A. Rozvoj ekonomiky s důrazem na příležitosti pro mladé a přizpůsobení
města demografickým změnám (stárnutí populace).

Název Záměru:

A.5. Rozšíření služeb pro seniory

Název Opatření:

A.5.1. Nový domov důchodců

Charakter projektu:

Investiční

Popis opatření:
Město ve spolupráci s Královéhradeckým krajem a sousedním Opočnem vybuduje nový domov
důchodců (ve stávajících objektech v Opočně), který pomůže oběma sídlům a jejich okolí zvládnout
nastávající demografické změny.
Hlavní zodpovědnost /koordinátor:
•

Královéhradecký kraj

Spolupracující subjekty:
•
•

Dobruška - starosta
Opočno

Dílčí aktivity či parametry opatření – specifikace dílčích aktivit či součástí opatření, které budou
zrealizovány:
•
•
•

Jednání s městem Opočno a krajem o způsobu provozování
Vypracování projektu (aktuálně probíhá)
Zahájení rekonstrukce

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:
•

Vybudování nového domova pro seniory v Opočně s kapacitou 34 lůžek.

Časový rámec realizace:
•

2019 – vypracování projektu

•

2019 – zahájení rekonstrukce

•

2020 – otevření domova pro seniory

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:
•

70 milionů Kč

Hlavní zdroje pro realizaci:
•

Rozpočet kraje
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Strategický plán rozvoje města Dobrušky – projektové listy

Název Prioritní oblasti:

Rozvoj ekonomiky s důrazem na příležitosti pro mladé a přizpůsobení
města demografickým změnám (stárnutí populace)

Název Záměru:

A.5. Rozšíření služeb pro seniory

Název Opatření:

A.5.2. Transformace bytů na sociální bydlení

Charakter projektu:

Investiční

Popis opatření:
Město bude realizovat transformaci bytů ve svém vlastnictví, vhodných pro sociální bydlení
seniorů, ale dosud tak nevyužívaných, na byty pro seniory, v nichž bude možné postupně
poskytovat služby pro seniory a v návaznosti na potřebu také sociální služby ve spolupráci
s místními poskytovateli (např. Charita, ale i dalšími).
Hlavní zodpovědnost /koordinátor:
• Odbor rozvoje města
Spolupracující subjekty:
•
•

OS – Pečovatelská služba
Organizace sociálních služeb

Dílčí aktivity či parametry opatření – specifikace dílčích aktivit či součástí opatření, které budou
zrealizovány:
•

Navrhnout postup, jak alespoň z části stávajících bytů obsazených jinými (někdy již nyní
nájemníky se sociální potřebou) udělat sociální byty pro seniory a potřebným seniorům je
přidělit

•

Ve spolupráci s organizacemi sociálních služeb navrhnout pravidla pro přidělování bytů
seniorům se sociálními potřebami, a to přednostně seniorům s potřebou pečovatelské
služby a výlučně seniorům, kteří takovou službu chtějí v budoucnu využít, když ji nyní
nepotřebují

•

Ve spolupráci s organizacemi sociálních služeb vytipovat vhodné nájemníky

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:
•

6 sociálních bytů k pronájmu do r. 2021, obsazených seniory se sociálními potřebami

•

Postupně dle potřeby další byty

Časový rámec realizace:
•

2019 – průběžně

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:
•

provozní prostředky města (jedná se o transformaci stávajících, již existujících bytů)

Hlavní zdroje pro realizaci:
•

Rozpočet města
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Název Prioritní oblasti:

Rozvoj ekonomiky s důrazem na příležitosti pro mladé a přizpůsobení
města demografickým změnám (stárnutí populace)

Název Záměru:

A.5. Rozšíření služeb pro seniory

Název Opatření:

A.5.3. Prostory pro spolky a komunity seniorů

Charakter projektu:

Investiční

Popis opatření:
Město bude nabízet prostory pro spolky a komunitně organizované volnočasové aktivity seniorů a
bude je aktivně nabízet těmto komunitám. Využije přitom prostor stávajících i případně
uvolněných přestěhováním MěÚ a v Kulturním domě nebo Sokolovně poté, kdy se vystaví
sportovní hala.

Hlavní zodpovědnost /koordinátor:
• Odbor rozvoje města
Spolupracující subjekty:
•

Spolky a organizace, které pracují se seniory či pro seniory

Dílčí aktivity či parametry opatření – specifikace dílčích aktivit či součástí opatření, které budou
zrealizovány:
•

Jednání se spolky o typu prostor a potřebách spolků či organizací

•

Vybrání vhodných prostor

•

Úpravy pro činnost spolků a komunity seniorů

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:
•

Prostory (cca 100 m2) celodenně přístupné spolkům a komunitám seniorů

Časový rámec realizace:
•

2019 – jednání o potřebách seniorských organizací

•

2020 – vytipování vhodných prostor a jejich úpravy

•

V případě změn využití Sokolovny či KD (přesun některých aktivit jinam) opět jednání
vlastníků těchto objektů, seniorů a města o jejich budoucím využití a následně příprava na
další využití

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:
•

2 mil. Kč (v závislosti na počtu prostor)

Hlavní zdroje pro realizaci:
•

Rozpočet města
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Prioritní oblast B.
Doprava ve městě v kontextu jeho stávajících potřeb a dalších
rozvojových záměrů
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Název Prioritní oblasti:

B. Doprava ve městě v kontextu jeho stávajících potřeb a dalších
rozvojových záměrů

Název Záměru:

B.1. Menší zatížení centra automobilovou dopravou

Název Opatření:

B.1.1. Nový odbočovací pruh z obchvatu

Charakter projektu:

Investiční

Popis opatření:
Město, po vyhodnocení změn, které přinese dokončení stavby kruhového objezdu na silnici I/14,
vyjedná s Královéhradeckým krajem vybudování odbočovacího pruhu ze silnice č. 298 směrem k areálu
s koupalištěm (ul. Mírová). Cílem tohoto opatření je omezit dopravu přes centrum města nejen v letním
období, kdy je využívání daného areálu největší.
Hlavní zodpovědnost /koordinátor:
•

Vedení města (+ odbor výstavby – silniční hospodářství)

Spolupracující subjekty:
•
•

Kraj
Policie ČR

Dílčí aktivity či parametry opatření – specifikace dílčích aktivit či součástí opatření, které budou
zrealizovány:
•
•
•
•
•
•
•

Šetření zatížení vybraných ulic automobilovou dopravou po dokončení stavby kruhového
objezdu na silnici I/14 a úpravách Kostelní ulice.
Projednání možných změn v dopravě se zástupci Policie ČR.
Jednání s Královéhradeckým krajem o možnosti výstavby odbočovacího pruhu.
Jednání s majiteli pozemků a jejich výkup.
Příprava projektové dokumentace.
Výstavba odbočovacího pruhu.
Vyhodnocení změn v dopravě po výstavbě odbočovacího pruhu, případně provedení dalších
organizačních úprav v dopravě.

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:
•

Nový odbočovací pruh z ochvatu do ulice Mírová.

•

Ověření snížení hustoty dopravy v centru města po výstavbě odbočovacího pruhu.

Časový rámec realizace:
•

Podzim 2019/jaro 2020 – vyhodnocení změn v dopravě po výstavbě kr. objezdu na silnici I/14

•

2020 – přípravné práce a jednání s krajem, Policií ČR a vlastníky nemovitostí

•

2020-2021 – příprava projektu (úz. řízení, projektová dokumentace, stavební povolení,
výběrové řízení, …)

•

2022 – Výstavba odbočovacího pruhu

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:
• 4 miliony Kč
Hlavní zdroje pro realizaci:
• Královéhradecký kraj
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Název Prioritní oblasti:

B. Doprava ve městě v kontextu jeho stávajících potřeb a dalších
rozvojových záměrů

Název Záměru:

B.1. Menší zatížení centra automobilovou dopravou

Název Opatření:

B.1.2. Zklidnění centra města, úpravy Kostelní ulice

Charakter projektu:

Investiční

Popis opatření:
Město nechá zpracovat dopravní studii možných řešení zklidnění centra města navazující na změny
v dopravě v souvislosti s probíhající výstavbou kruhového objezdu na silnici I/14 a plánovaných
dalších dopravních staveb (např. odbočovací pruh z obchvatu na silnici 298). Studie bude brát
v úvahu současné návrhy organizace dopravy ve středu města v územním plánu, ale může
navrhnout změny. Opatření (organizační i stavební) navržená ve studii bude město postupně
uskutečňovat. Město využije stávajících návrhů úprav Kostelní ulice, prověří je v souvislosti
s dopravní studií a bude je přednostně realizovat s cílem zklidnit dopravu v Kostelní ulici.
Hlavní zodpovědnost /koordinátor:
• Odbor rozvoje města
Spolupracující subjekty:
•
•

Policie ČR
Dopravní experti

Dílčí aktivity či parametry opatření – specifikace dílčích aktivit či součástí opatření, které budou
zrealizovány:
•

Zpracování studie zklidnění centra města

•

Revitalizace ulice Kostelní

•

Úpravy dalších lokalit doporučených studií

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:
•

Snížení počtu vozidel projíždějících centrem města

•

Větší bezpečnost pro pěší a cyklisty

•

Lepší vzhled ulice Kostelní

Časový rámec realizace:
•

2019 – průběžně

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:
•

25 - 35 mil. Kč (v závislosti na počtu lokalit)

Hlavní zdroje pro realizaci:
•

Rozpočet města
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Název Prioritní oblasti:

B. Doprava ve městě v kontextu jeho stávajících potřeb a dalších
rozvojových záměrů

Název Záměru:

B. 2. Lepší průchodnost městem a větší bezpečnost chodů

Název Opatření:

B.2.1. Nadchod přes silnici č. II/298

Charakter projektu:

Investiční

Popis opatření:
Město vybuduje lávku pro pěší a cyklisty přes silnici č. 298 s cílem umožnit bezpečný přechod
frekventované komunikace z města ke sportovnímu stadionu. Součástí opatření bude i navazující
cyklostezka podél silnice č. 298 ke stadionu. Podmínkou tohoto opatření je úspěšné dokončení
jednání s majiteli pozemků, které město vede.
Hlavní zodpovědnost /koordinátor:
• Odbor rozvoje města
Spolupracující subjekty:
•
•
•

Policie ČR
Dopravní experti
Majitelé pozemků

Dílčí aktivity či parametry opatření – specifikace dílčích aktivit či součástí opatření, které budou
zrealizovány:
•

Upřesnění lokality v návaznosti na předběžné dohody s vlastníky pozemků

•

Uzavření dohod s vlastníky pozemků, výkup či výměna pozemků

•

Projektová příprava a realizace ve vybrané lokalitě/trase

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:
•

Cyklostezka ke stadionu s mimoúrovňovým překonáním silnice č. II/298

Časový rámec realizace:
•

2020 – zahájení výstavby

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:
•

20 mil. Kč

Hlavní zdroje pro realizaci:
•

Rozpočet města
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Název Prioritní oblasti:

B. Doprava ve městě v kontextu jeho stávajících potřeb a dalších
rozvojových záměrů

Název Záměru:

B. 2. Lepší průchodnost městem a větší bezpečnost chodů

Název Opatření:

B.2.2. Zklidnění dopravy v rizikových oblastech

Charakter projektu:

Investiční

Popis opatření:
Město ve spolupráci s obyvateli a dopravními experty vytipuje riziková místa střetů automobilové
dopravy s pěšími a cyklisty a provede technické* (stavební úpravy, osvětlení, …) a organizační
(změny či doplnění značení, …) úpravy, které povedou ke zklidnění automobilové dopravy a snížení
rizika střetů v těchto místech. Přednostně budou řešena riziková místa u základních, mateřských a
středních škol. Doplňkem bude i prodloužení stávajících vycházkových tras přes centrum města.
Hlavní zodpovědnost /koordinátor:
• Odbor rozvoje města
Spolupracující subjekty:
•

Policie ČR, dopravní experti, Královehradecký kraj

Dílčí aktivity či parametry opatření – specifikace dílčích aktivit či součástí opatření, které budou
zrealizovány:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Přechod pro chodce u ZŠ Fr. Kupky
Výstavba chodníku v Pulicích
Výstavba chodníku u školy v Domašíně
Přechod pro chodce – Chábory
Revitalizace ulice Mlýnská
Revitalizace ulice Sadová
Revitalizace ulice Podskalí
Revitalizace ulice Družstevní
Revitalizace ulice Javorová
Revitalizace ulice V Zahradách
Přechod pro chodce – Běstviny
Městský kamerový systém

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:
•

Chodníky a přechody výše uvedené postaveny

•

Ulice výše uvedené revitalizovány – méně rizikových míst, nižší počet nehod
v revitalizovaných ulicích

Časový rámec realizace:
• 2019 – průběžně, podle postupující přípravy jednotlivých akcí a dostupnosti financování
Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:
• 65 mil. Kč
Hlavní zdroje pro realizaci:
• Rozpočet města
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Název Prioritní oblasti:

B. Doprava ve městě v kontextu jeho stávajících potřeb a dalších
rozvojových záměrů

Název Záměru:

B. 2. Lepší průchodnost městem a větší bezpečnost chodů

Název Opatření:

B.2.3. Lepší přehlednost křižovatek

Charakter projektu:

Investiční/neinvestiční

Popis opatření:
Město ve spolupráci s investory (Lidl) a krajem zpřehlední vybrané křižovatky a zlepší bezpečnost
na vybraných křižovatkách a úsecích ulic v Dobrušce, a to jak pomocí stavebních úprav tak dalšími
technickými či organizačními způsoby (osvětlení křižovatek, změny či doplnění značení, apod)
Nejproblémovějšími místy, která vyžadují řešení, jsou křižovatka u Penny Marketu (ul. Solnická x
silnice č. 298), napojení komunikace č. 298 na silnici I/14 a křížení ulic Pulická a K. Michla. Dále je
zapotřebí zabezpečit místa k přecházení Solnické ulice kvůli pohybu dětí z mateřských škol v jejím
okolí. Město neopomene zohlednit ani budoucí situaci u vznikající obchodní zóny u Lidlu.
Hlavní zodpovědnost /koordinátor:
• Odbor rozvoje města
Spolupracující subjekty:
•

Policie ČR, dopravní experti, Královehradecký kraj

Dílčí aktivity či parametry opatření – specifikace dílčích aktivit či součástí opatření, které budou
zrealizovány:
•

Revitalizace ulice Solnická – nové přechody, osvětlení přechodů,

•

Přístupová komunikace, chodníky a VO pro obchod LIDL

•

Stacionární měřič rychlosti

•

Odstranění dřevin bránícím výhledu – vytipovat místa nutných úprav, odstranění dřevin a
nahrazení vhodnějšími (nebo žádnými), náhradní výsadba dřevin na jiných veřejných
prostranstvích města, kde jsou vhodné a žádoucí.

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:
•

Ulice Solnická revitalizována - doplnění bezpečnostních prvků

•

Přístupová komunikace, chodníky a VO pro obchod LIDL

•

Stacionární měřič rychlosti na místě u stadionu

Časový rámec realizace:
•

2019 – průběžně

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:
•

31 mil. Kč

Hlavní zdroje pro realizaci:
•

Rozpočet města

29

Strategický plán rozvoje města Dobrušky – projektové listy

Název Prioritní oblasti:

B. Doprava ve městě v kontextu jeho stávajících potřeb a dalších
rozvojových záměrů

Název Záměru:

B. 3. Napojení místních částí bezmotorovou dopravou

Název Opatření:

B.3.1. Cyklotrasy do okolních částí

Charakter projektu:

Investiční

Popis opatření:
Město bude budovat cyklotrasy či cyklostezky spojující město Dobruška s jeho okolními
oddělenými částmi jako jsou Mělčany, Běstviny nebo Chábory, a dále bude zpřístupňovat okolní
krajinu pro cyklodopravu (i rekreační). Při pozemkových úpravách bude prosazovat úpravu cest a
jejich sítě tak, mohly sloužit pro cyklodopravu i jako účelové komunikace pro zemědělskou či lesní
dopravu.
Hlavní zodpovědnost /koordinátor:
• Odbor rozvoje města
Spolupracující subjekty:
•
•

Vlastníci pozemků
Královehradecký kraj

Dílčí aktivity či parametry opatření – specifikace dílčích aktivit či součástí opatření, které budou
zrealizovány:
•

Cyklostezka Pulice – Pohoří

•

Cyklotrasa – lesní cesta Mělčany – Chábory

•

Úprava cest pro cyklodopravu při pozemkových úpravách – (i) vytipovat místa, která by
měla být spojena cyklostezkami či spíše cyklotrasami při pozemkových úpravách (jednou
z priorit je vedení cyklotrasy do Domašína), navrhnout vedení cest v krajině tak, aby mohly
sloužit zároveň cyklodopravě i zemědělské dopravě (zpracování studie), (ii) prosazovat
návrhy uvedené ve studii při pozemkových úpravách jménem města, případně některé
spolufinancovat, (iii) realizovat postupně nové cyklotrasy, případně cyklostezky.

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:
•

Napojení okolních částí města mimo silnice II a III třídy

Časový rámec realizace:
•

2019 – průběžně

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:
•

25 mil. Kč

Hlavní zdroje pro realizaci:
•

Rozpočet města
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Název Prioritní oblasti:

B. Doprava ve městě v kontextu jeho stávajících potřeb a dalších
rozvojových záměrů

Název Záměru:

B. 3. Napojení místních částí bezmotorovou dopravou

Název Opatření:

B.3.2. Infrastruktura pro cyklodopravu

Charakter projektu:

Investiční/Neinvestiční

Popis opatření:
Město vytipuje a vybaví či doplní frekventovaná místa na svém území infrastrukturou podporující
využívání cyklodopravy. Jedná se především o stojany či zabezpečená stání pro kola nebo jejich
úschovny. Ty budou vznikat zejména u škol, úřadů, infocentra či bazénu, ale i v blízkosti podniků,
které se do realizace zapojí. Při realizaci bude město myslet i na budoucnost a infrastrukturu pro
stále se zvyšující využívání elektrokol.
Hlavní zodpovědnost /koordinátor:
• Odbor rozvoje města
Spolupracující subjekty:
•
•

Organizační složky města Dobrušky
Podniky

Dílčí aktivity či parametry opatření – specifikace dílčích aktivit či součástí opatření, které budou
zrealizovány:
•

Vytipování vhodných lokalit – studie či průzkum, navržení jednotného řešení pro celé
město, resp. typových řešení, která se budou ve městě užívat;

•

Instalace stojanů a zabezpečených stání – (i) jednání s dalšími subjekty, u jejichž objektů
budou nové stojany či zabezpečená stání potřebné, (ii) dohody s dalšími subjekty, využití
typových řešení navržených městem, případně o spoluúčasti města na instalaci (ale typicky
by měly organizace platit a zajišťovat tuto infrastrukturu u svých objektů samy), (iii)
postupná instalace nového vybavení pro cyklisty

•

Příprava zajištění přípojky NN pro dobíjení elektrokol – rozhodnutí o technologii, která
bude použita, o místech, kde bude instalována (viz studie výše)

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:
•

jeden nový stojan a zabezpečené stání instalované po městě každý rok

Časový rámec realizace:
• 2019 – přípravné práce
•

2020+ - realizace po částech, postup uveden ve studii (nejdůležitější místa, další významná
místa, atd..)

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:
• dle zvoleného počtu a typu stojanů a zabezpečených stání, které určí studie či odhad
potřeb
Hlavní zdroje pro realizaci:
•

Rozpočet města, soukromé zdroje
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Název Prioritní oblasti:

B. Doprava ve městě v kontextu jeho stávajících potřeb a dalších
rozvojových záměrů

Název Záměru:

B. 3. Napojení místních částí bezmotorovou dopravou

Název Opatření:

B.3.3. Cyklotrasy městem

Charakter projektu:

Investiční/Neinvestiční

Popis opatření:
Při rekonstrukcích, opravách a modernizacích komunikací bude město počítat s vytvářením
cyklopruhů. V jednosměrkách bude (podle technických podmínek) umožňovat obousměrný provoz
cyklistů. V případě, kdy nebude možné vést na hlavních komunikacích cyklopruh, bude město
značit cyklotrasy mimo hlavní komunikace. Cyklotrasy budou navrhovány a budovány jako ucelené
trasy a město bude upřednostňovat jejich vedení klidnějšími ulicemi.
Hlavní zodpovědnost /koordinátor:
• Odbor rozvoje města
Spolupracující subjekty:
•
•

Policie ČR
Organizační složky města Dobrušky

Dílčí aktivity či parametry opatření – specifikace dílčích aktivit či součástí opatření, které budou
zrealizovány:
•

Navržení městských cyklotras

•

Označení cyklotras, vyznačení cyklopruhů na komunikacích

•

Úzká vazba na opatření B.2.2 a B.3.1

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:
•

Nové cyklotrasy a stezky spojující vybraná místa po méně frekventovaných komunikacích

•

Napojení městských cyklotras na cyklotrasy do okolních částí

Časový rámec realizace:
•

2019 – přípravné práce

•

2020+ každoročně alespoň dvě ucelené trasy spojující vybraná místa po celé délce

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:
•

statisíce korun

Hlavní zdroje pro realizaci:
•

Rozpočet města
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Název Prioritní oblasti:

B. Doprava ve městě v kontextu jeho stávajících potřeb a dalších
rozvojových záměrů

Název Záměru:

B. 4. Lepší dopravní napojení Dobrušky na velká centra

Název Opatření:

B.4.1. Petrovická spojka

Charakter projektu:

Neinvestiční

Popis opatření:
Město bude pokračovat v jednáních se SŽDC a ve spolupráci s dalšími obcemi a krajem bude
prosazovat výstavbu tzv. Petrovické spojky. Její vybudování a zprovoznění napojí Dobrušku na
Hradec Králové železniční dopravou, která bude dojezdovými časy konkurovat automobilové a
autobusové dopravě.
Hlavní zodpovědnost /koordinátor:
•
•

Starosta
Místostarosta

Spolupracující subjekty:
• Královéhradecký kraj
• SŽDC
• Nové Město nad Metují a další okolní obce
Dílčí aktivity či parametry opatření – specifikace dílčích aktivit či součástí opatření, které budou
zrealizovány:
•
•
•
•
•
•

Jednání s Královéhradeckým krajem o možnostech podpory výstavby Petrovické spojky.
Zapojení okolních obcí do aktivit, vytvoření sdružení obcí pro výstavbu Petrovické spojky.
Informování veřejnosti o výhodách lepšího železničního spojení do Dobrušky. Zapojení
veřejnosti.
Jednání se SŽDC o možnostech výstavby
Jednání se zástupci státní správy.
Přípravné práce, stavba Petrovické spojky.

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:
•

Vybudování tzv. Petrovické spojky.

•

Železniční napojení (časově konkurenceschopné automobilové) na Hradec Králové.

Časový rámec realizace:
•

2019+ zahájení jednání s krajem a okolními obcemi, průběžně

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:
•

Provozní náklady města

Hlavní zdroje pro realizaci:
•

SŽDC

•

Stát
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Název Prioritní oblasti:

B. Doprava ve městě v kontextu jeho stávajících potřeb a dalších
rozvojových záměrů

Název Záměru:

B. 4. Lepší dopravní napojení Dobrušky na velká centra

Název Opatření:

B.4.2. Napojení na dálnici

Charakter projektu:

Investiční

Popis opatření:
Město bude usilovat o zlepšení silničního napojení na nově budované úseky dálnic D11 a D35,
v koordinaci s okolními obcemi – stavba obchvatů obcí, zlepšení kvality komunikací, apod. Město
bude využívat příznivé situace, kdy díky přítomnosti automobilového závodu v regionu dochází
k rychlejšímu budování či zkvalitňování infrastruktury.
Hlavní zodpovědnost /koordinátor:
• Starosta
• Místostarosta
Spolupracující subjekty:
•
•

Královéhradecký kraj
Okolní obce

Dílčí aktivity či parametry opatření – specifikace dílčích aktivit či součástí opatření, které budou
zrealizovány:
•
•
•

Vytipování komunikací k modernizaci za účelem lepší dostupnosti dálnice.
Zapojení do práce pracovní skupiny pro rozvoj PZ Kvasiny.
Společné jednání s centrálními orgány.

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:
•

Zmodernizované úseky komunikací v okolí města.

•

Rychlejší napojení na dálniční síť.

Časový rámec realizace:
•

2019+ - plán modernizace komunikací a vytipování priorit

•

2019+ - aktivní lobbing na Ministerstvu dopravy

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:
•

Provozní náklady

Hlavní zdroje pro realizaci:
•
•

Rozpočet kraje
Stát, MMR (Podprogram Výstavba technické infrastruktury v oblastech se strategickou průmyslovou
zónou)
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Název Prioritní oblasti:

B. Doprava ve městě v kontextu jeho stávajících potřeb a dalších
rozvojových záměrů

Název Záměru:

B. 4. Lepší dopravní napojení Dobrušky na velká centra

Název Opatření:

B.4.3. Autobusové zastávky ve městě

Charakter projektu:

Investiční/Neinvestiční

Popis opatření:
S ohledem na plánované investice na území města, kterými bude například rekonstrukce bazénu,
výstavba obchodní zóny ve spojení s Lidlem nebo přesun městského úřadu do nových prostor,
město ve spolupráci s dopravci a krajem prověří současné rozmístění zastávek hromadné
autobusové dopravy a v případě potřeby navrhne nové umístění zastávek. V případě, že by došlo
ke změně chování cestujících, bude zapotřebí současné umístění zastávek upravit.
Hlavní zodpovědnost /koordinátor:
• Odbor rozvoje města
Spolupracující subjekty:
• Policie ČR
• Dopravci
• Královehradecký kraj
Dílčí aktivity či parametry opatření – specifikace dílčích aktivit či součástí opatření, které budou
zrealizovány:
•

Vytipování vhodných míst pro nové autobusové zastávky

•

Zřízení, případně přemístění zastávek

•

Zřízení čekáren u nových zastávek

•

Rekonstrukce a doplnění čekáren u stávajících zastávek včetně okrajových částí města

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:
•

10 čekáren

Časový rámec realizace:
•

2019 – přípravné práce

•

2020+ realizace průběžně

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:
•

1,5 mil. Kč

Hlavní zdroje pro realizaci:
•

Rozpočet města
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Název Prioritní oblasti:

B. Doprava ve městě v kontextu jeho stávajících potřeb a dalších
rozvojových záměrů

Název Záměru:

B. 4. Lepší dopravní napojení Dobrušky na velká centra

Název Opatření:

B.4.4. Výstavba vlečky do Servisbalu a k silu

Charakter projektu:

Investiční

Popis opatření:
Společnost Servisbal vybuduje ve spolupráci se SŽDC vlečku do svého areálu a k přilehlému silu. Její
zprovoznění bude mít za následek nejen lepší dopravní obslužnost těchto objektů, ale i omezení
nákladní dopravy v přilehlých částech města.
Hlavní zodpovědnost /koordinátor:
•

Servisbal

Spolupracující subjekty:
•
•

MěÚ – odbor dopravy
SŽDC

Dílčí aktivity či parametry opatření – specifikace dílčích aktivit či součástí opatření, které budou
zrealizovány:
•
•
•

Jednání se SŽDC o možnosti vybudování vlečky, koordinace s městem.
Přípravné práce (projekty, povolení, zajištění financování, …)
Zahájení výstavby.

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:
•

Vybudování vlečky do společnosti Servisbal, s přístupem k silu a případným dalším firmám.

Časový rámec realizace:
•

2020 – jednání se SŽDC

•

Následně dle výsledků jednání

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:
•

Desítky milionů.

Hlavní zdroje pro realizaci:
•

Soukromé zdroje

•

SŽDC
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Název Prioritní oblasti:

B. Doprava ve městě v kontextu jeho stávajících potřeb a dalších
rozvojových záměrů

Název Záměru:

B. 4. Lepší dopravní napojení Dobrušky na velká centra

Název Opatření:

B.4.5. Obnovení celodenní a celotýdenní obslužnosti Dobrušky osobní
železniční dopravou

Charakter projektu:

Neinvestiční

Popis opatření:
Město bude pokračovat v jednáních s krajem, dopravci a SŽDC o zkvalitnění a obnovení celodenní a
celotýdenní osobní železniční dopravy do Dobrušky, které přinese obyvatelům Dobrušky zkrácení
cestovní doby při jízdě z/do Dobrušky minimálně o 15 minut oproti současné autobusové dopravě.
Poznámka: Opatření je nutno připravovat a realizovat s ohledem na ekonomickou udržitelnost a s cílem
zvýšit atraktivitu železnice a tím poptávku a její využití v dané trase.

Hlavní zodpovědnost /koordinátor:
• Starosta
• Místostarosta
Spolupracující subjekty:
• Královéhradecký kraj
• SŽDC
• Železniční dopravci
Dílčí aktivity či parametry opatření – specifikace dílčích aktivit či součástí opatření, které budou
zrealizovány:
•
•
•
•

Jednání s Královéhradeckým krajem o zavedení pravidelné obsluhy Dobrušky osobní
železniční dopravou.
Jednání se SŽDC o provedení modernizace tratě Dobruška - Opočno pod Orlickými horami
včetně vlakového nádraží v Dobrušce.
Informování veřejnosti o výhodách obnoveného železničního spojení do Dobrušky.
Zapojení veřejnosti.

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:
•
•

Zajištění přípoje z/do Dobrušky k/od každého vlaku osobní dopravy zastavujícího v ŽST
Opočno pod Orlickými horami, případně zavedení přímé linky z Dobrušky do Hradce Králové
Zvýšení traťové rychlosti a bezpečnosti provozu na železniční trati Dobruška - Opočno pod
Orlickými horami a v nákladišti zastávce Dobruška.

Časový rámec realizace:
• 2019+ pokračování v jednání s krajem, SŽDC a dopravci, průběžně
Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:
• Provozní náklady města
Hlavní zdroje pro realizaci:
• Královéhradecký kraj,
•

SŽDC
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Prioritní oblast C.
Vybrané služby města jeho občanům
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Název Prioritní oblasti:

C. Vybrané služby města jeho občanům

Název Záměru:

C.1. Investice do vodovodů a kanalizační infrastruktury

Název Opatření:

C.1.1. Nový vrt pitné vody

Charakter projektu:

Investiční

Popis opatření:
Město vybuduje nový vrt pro získávání pitné vody. Přestože Dobruška v současné době disponuje
dostatečnými zdroji pitné vody, musí vybudovat vrt nový s ohledem na dožívání stávajícího vrtu a
očekávané zhoršování dostupnosti pitné vody v souvislosti s klimatickou změnou.

Hlavní zodpovědnost /koordinátor:
• Odbor rozvoje města
Spolupracující subjekty:
•

Správce vodovodní sítě

Dílčí aktivity či parametry opatření – specifikace dílčích aktivit či součástí opatření, které budou
zrealizovány:
•

Nový vrt Pulice

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:
•

Nový vrt s předpokládanou kapacitou 10 l / vteřinu (280 tis. m3 / rok)

Časový rámec realizace:
•

2020 – průzkumný vrt

•

2021 + - zprovoznění vrtu (po dožití vrtu stávajícího)

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:
•

3 mil. Kč

Hlavní zdroje pro realizaci:
•

Rozpočet města, dotace MŽP (Národní program Životní prostředí) Budování a regenerace
zdrojů pitné vody pro obce
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Název Prioritní oblasti:

C. Vybrané služby města jeho občanům

Název Záměru:

C.1. Investice do vodovodů a kanalizační infrastruktury

Název Opatření:

C.1.2. Vodojem

Charakter projektu:

Investiční

Popis opatření:
Město ve spolupráci se správcem vodovodních sítí vybuduje nový vodojem (s kapacitou 500 m3),
který doplní stávající vodojem na Chlumu. V návaznosti na to provede rekonstrukci stávajícího
vodojemu.
Hlavní zodpovědnost /koordinátor:
• Odbor rozvoje města
Spolupracující subjekty:
•

Správce vodovodní sítě

Dílčí aktivity či parametry opatření – specifikace dílčích aktivit či součástí opatření, které budou
zrealizovány:
•

Rozšíření vodojemu Na Chlumu

•

Oprava stávajícího vodojemu

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:
•

Zajištění okamžité dostupnosti kvalitní pitné vody v objemu 1500 m3

Časový rámec realizace:
•

2020 - průběžně

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:
•

20 mil. Kč

Hlavní zdroje pro realizaci:
•

Rozpočet města, MŽP (Národní program Životní prostředí, Budování a regenerace zdrojů
pitné vody pro obce)
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Název Prioritní oblasti:

C. Vybrané služby města jeho občanům

Název Záměru:

C.1. Investice do vodovodů a kanalizační infrastruktury

Název Opatření:

C.1.3. Obnova a dostavba kanalizace

Charakter projektu:

Investiční

Popis opatření:
Město bude novou kanalizaci či při modernizaci kanalizace budovat kanalizaci jako oddílnou.
Vytipuje místa, kde lze dešťovou vodu z (oddělené dešťové) kanalizaci zadržovat, bude provádět
technická opatření k jejímu zadržení a bude ji dále využívat či ji bude poskytovat občanům (např.
na zalévání).

Hlavní zodpovědnost /koordinátor:
• Odbor rozvoje města
Spolupracující subjekty:
•

Správce kanalizační sítě

Dílčí aktivity či parametry opatření – specifikace dílčích aktivit či součástí opatření, které budou
zrealizovány:
•

Dočištění odpadních vod (3. stupeň - mikrofiltrace) a nový měrný objekt na ČOV

•

Rekonstrukce dalších vybraných úseků kanalizační sítě

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:
•
•

Čistá voda ve vodních tocích zbavená mikroskopických odpadních částic
Zvýšení množství užitné vody vhodné pro další využití, např. zalévání

Časový rámec realizace:
•
•
•

2019 – měrný objekt
2020 – dočištění odpadních vod
2020+ – rekonstrukce kanalizační sítě

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:
• 5 mil. Kč (plus další náklady v závislosti na počtu a rozsahu obnovy)
Hlavní zdroje pro realizaci:
•

Rozpočet města, dotace MŽP (Národní program Životní prostředí), MMR (Podprogram
Výstavba technické infrastruktury v oblastech se strategickou průmyslovou zónou)
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Název Prioritní oblasti:

C. Vybrané služby města jeho občanům

Název Záměru:

C.1. Investice do vodovodů a kanalizační infrastruktury

Název Opatření:

C.1.4. Posílení kapacity vodovodní sítě ve vybraných lokalitách

Charakter projektu:

Investiční

Popis opatření:
Město bude rekonstruovat a rozšiřovat vodovodní síť nebo posilovat její kapacitu ve vybraných
lokalitách, vždy s ohledem na ekonomickou efektivitu těchto investic. Jedná se např. o lokality
Chábory nebo Křovice.

Hlavní zodpovědnost /koordinátor:
• Odbor rozvoje města
Spolupracující subjekty:
•

Správce vodovodní sítě

Dílčí aktivity či parametry opatření – specifikace dílčích aktivit či součástí opatření, které budou
zrealizovány:
•

Rekonstrukce a rozšíření vodovodu – Chábory

•

Zkapacitnění vodovodní sítě – Křovice

•

Rekonstrukce dalších vybraných úseků vodovodní sítě

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:
•

Náhrada stávajícího, nevyhovujícího vodovodu

•

Dostatečná kapacita vodovodní sítě, zvýšení tlaku – možnost připojení dalších objektů
v Křovicích a Valu

Časový rámec realizace:
•

2021+ – rekonstrukce Chábory

•

2020 – zkapacitnění Křovice

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:
•

15 mil. Kč (plus další náklady v závislosti na počtu a rozsahu rekonstrukcí)

Hlavní zdroje pro realizaci:
•

Rozpočet města, dotace
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Název Prioritní oblasti:

C. Vybrané služby města jeho občanům

Název Záměru:

C.1. Investice do vodovodů a kanalizační infrastruktury

Název Opatření:

C.1.5. Koordinace obnovy technické infrastruktury

Charakter projektu:

Investiční

Popis opatření:
Město bude koordinovat rekonstrukce komunikací a veřejných ploch a novou výstavbu s obnovou
či rekonstrukcí infrastrukturních sítí (vodovody, kanalizace, vedení elektřiny, plynu, tepla, datové
sítě). Při této koordinaci bude brát v úvahu také plánované rozvojové záměry města a dalších
veřejných i soukromých subjektů.
Hlavní zodpovědnost /koordinátor:
• Odbor rozvoje města
Spolupracující subjekty:
•
•

Odbor výstavby a životního prostředí
Správci sítí

Dílčí aktivity či parametry opatření – specifikace dílčích aktivit či součástí opatření, které budou
zrealizovány:
•

Sledování plánovaných rekonstrukcí infrastruktury – každoroční plán rekonstrukcí
veřejných prostranství či infrastruktury

•

Podle každoročního plánu rekonstrukcí přípravná jednání se správci sítí, dosažení dohody o
společném časovém plánu obnovy všech sítí v dané lokalitě

•

Koordinace komplexních rekonstrukcí sítí – organizační práce koordinující činnost
jednotlivých správců sítí v dané lokalitě při obnově infrastruktury

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:
•

Úspora nákladů a zkrácení uzavírek komunikací

•

Všechny plánované rekonstrukce realizovány tak, že všechny sítě i povrchy jsou
rekonstruovány naráz (při jedněch zemních pracích) a povrch veřejného prostranství je
konečně upraven a v dalších letech není narušován

Časový rámec realizace:
•

2019 - průběžně

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:
•

15 mil. Kč (plus další náklady v závislosti na počtu a rozsahu obnovy)

Hlavní zdroje pro realizaci:
•

Rozpočet města, soukromé zdroje
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Název Prioritní oblasti:

C. Vybrané služby města jeho občanům

Název Záměru:

C.2. Hospodaření s dešťovou vodou

Název Opatření:

C.2. 1. Hospodaření s dešťovou vodou

Charakter projektu:

Investiční

Popis opatření:
Město bude zejména při nové výstavbě, ale i při rekonstrukcích a úpravách objektů prosazovat u
vlastníků a na vlastním (městském) majetku taková opatření, která povedou k akumulaci a
následnému využití dešťové vody, nejlépe na vlastních pozemcích a ve vlastních objektech. Město
bude například zachycovat a využívat dešťovou vodu v parku na jeho zalévání.

Hlavní zodpovědnost /koordinátor:
•

MěÚ – Odbor výstavby a životního prostředí

Spolupracující subjekty:
•

Vlastníci pozemků

Dílčí aktivity či parametry opatření – specifikace dílčích aktivit či součástí opatření, které budou
zrealizovány:
•
•
•

Analýza situace městských pozemků a objektů.
Návrh opatření na změnu nakládání s dešťovou vodou u vybraných objektů.
Realizace konkrétních projektů.

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:
•

Projekt dešťová voda – plán města s vyznačením jednotlivých opatření.

•

Dešťová voda zachycována a využívána v nejméně dvou městských lokalitách (např. parky)

Časový rámec realizace:
•

2019 – analýza a návrh na opatření

•

2020+ realizace projektů

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:
•

Miliony Kč.

Hlavní zdroje pro realizaci:
•

Rozpočet města, dotace (MŽP - Dešťovka)

•

Soukromé zdroje
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Název Prioritní oblasti:

C. Vybrané služby města jeho občanům

Název Záměru:

C.2. Hospodaření s dešťovou vodou

Název Opatření:

C.2.2. Vodohospodářské dílo na Zlatém potoce (Dědině)

Charakter projektu:

Investiční

Popis opatření:
Město bude usilovat o vybudování vodohospodářského díla (přinejmenším suchého poldru, ale
cílem je přehradní nádrž) jako součásti protipovodňové ochrany území podél Zlatého potoka
(Dědiny) a pro zadržování vody v krajině. Město bude svoje aktivity koordinovat (a usilovat o
spolupráci) s dalšími obcemi podél toku a s krajem.

Hlavní zodpovědnost /koordinátor:
• Město při prosazování stavby
• Povodí Labe při budování
Spolupracující subjekty:
•
•

MěÚ – odbor životního prostředí
Dotčené obce, kraj

Dílčí aktivity či parametry opatření – specifikace dílčích aktivit či součástí opatření, které budou
zrealizovány:
•
•
•

Dohoda o společném postupu s dalšími obcemi.
Jednání s krajem a Povodím Labe.
Přípravné práce, výstavba.

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:
•

Nové vodohospodářské dílo na Zlatém potoce (Dědině) u Mělčan

Časový rámec realizace:
•

2020+ Výstavba suchého poldru

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:
•

Dle charakteru projektu, stovky mil. Kč

Hlavní zdroje pro realizaci:
•

Povodí Labe
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Název Prioritní oblasti:

C. Vybrané služby města jeho občanům

Název Záměru:

C.2. Hospodaření s dešťovou vodou

Název Opatření:

C.2.3. Protipovodňová opatření

Charakter projektu:

Investiční

Popis opatření:
Město bude při pozemkových úpravách prosazovat taková opatření v krajině, která budou zlepšovat
zadržování vody v krajině, její bezpečnější odvádění v případě náhlých prudkých dešťových srážek, a
budou zlepšovat ochranu města před povodněmi. Město jako vstupní podklad připraví studii o
možnostech krajinných úprav pro zlepšení vodního režimu v krajině nebo využije studie stávající.
Hlavní zodpovědnost /koordinátor:
• Odbor rozvoje města
Spolupracující subjekty:
• Státní pozemkový úřad
• Okolní obce
• Vlastníci pozemků
Dílčí aktivity či parametry opatření – specifikace dílčích aktivit či součástí opatření, které budou
zrealizovány:
•

•
•

Postupné zpracování dílčích studií a návrhů opatření, které budou v závislosti na přípravách
pozemkových úprav doporučovat konkrétní, lokalizované zásahy a krajinné úpravy, které
povedou k většímu zadržení vody v krajině
Průběžně, v závislosti na zpracovaných studiích projednávání těchto opatření s vlastníky
pozemků a jejich prosazování při pozemkových úpravách
Realizace opatření na pozemcích města

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:
•

Realizované krajinné úpravy podle návrhů jednotlivých studií

Časový rámec realizace:
•

Přípravné práce (studie) před zahájením pozemkových úprav

•

Realizace postupně, podle postupu pozemkových úprav

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:
• Podle výsledků/návrhů studií
Hlavní zdroje pro realizaci:
•

Rozpočet města, dotace (MŽP, MZe)
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Název Prioritní oblasti:

C. Vybrané služby města jeho občanům

Název Záměru:

C.2. Hospodaření s dešťovou vodou

Název Opatření:

C.2.4. Oživení vodních toků

Charakter projektu:

Neinvestiční

Popis opatření:
Město zprůchodní území podél vodních toků ve městě (Zlatý potok, Brtva) na všech místech, která
takové zprůchodnění technicky umožňují, a to takovým způsobem, aby vznikaly ucelenější
vycházkové trasy. Součástí úprav bude také vyčištění břehů od náletových dřevin, úprava břehů a
doplnění vycházkových tras drobnými prvky mobiliáře, které tato místa zatraktivní.
Hlavní zodpovědnost /koordinátor:
•

Odbor rozvoje města

Spolupracující subjekty:
•
•

Technické služby
Povodí Labe

Dílčí aktivity či parametry opatření – specifikace dílčích aktivit či součástí opatření, které budou
zrealizovány:
•
•
•
•

Prohlídka vodních toků
Vyčištění břehů
Odstranění náletů
Vyčištění koryta toků

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:
•

Zlepšení odtoku vody

•

Snížení nebezpečí povodní

•

Vyčištění a zprůchodnění toku Brtvy a Zlatého potoka

Časový rámec realizace:
•

2019 - průběžně

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:
•

Provozní náklady organizací.

Hlavní zdroje pro realizaci:
•

Provozní náklady Technických služeb města a Povodí Labe
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Název Prioritní oblasti:

C. Vybrané služby města jeho občanům

Název Záměru:

C.3. Komplexní obnova území v okolí Archlebových sadů a nádraží

Název Opatření:

C.3.1. Obnova území v okolí Archlebových sadů

Charakter projektu:

Investiční

Popis opatření:
Město naplánuje a bude postupně uskutečňovat funkční a urbanistickou obnovu území v okolí
Archlebových sadů, zahrnující území městského parku (upraveno), území mezi městským parkem,
kulturním domem, autobusovým a železničním nádražím. Město využije výsledků ideové soutěže
mladých architektů, případně uspořádá k této příležitosti soutěž novou, nebo ve spolupráci
s vysokými školami zapojí do plánování mladé (či připravující se) odborníky a také veřejnost. Součástí
opatření bude i modernizace autobusového a vlakového nádraží včetně jejich zázemí.
Hlavní zodpovědnost /koordinátor:
•

Odbor rozvoje města

Spolupracující subjekty:
• Střední a vysoké školy
• Královehradecký kraj
• Dopravci
• SŽDC
• Veřejnost
Dílčí aktivity či parametry opatření – specifikace dílčích aktivit či součástí opatření, které budou
zrealizovány:
•

Zadání/opakované zadání konceptů funkčního využití a funkční obnovy/přeměny území a
urbanistických řešení tohoto území - např. zapojením škol architektury, soutěží pro mladé
architekty, apod. – cílem je získání nápadů a různých pohledů na nový koncept využití
tohoto území a na jeho možný vzhled, spektrum možností funkčních i urbanistických, které
budou sloužit jako východisko pro zadání studie

•

Představení konceptů veřejnosti (případně postupné představení, při opakovaných
zadáních) a získání odezvy ze strany veřejnosti, doporučení různých prvků představených
konceptů, apod.

•

Návrh zadání studie funkčního využití území a urbanistické studie s využitím výsledků
(kombinace výsledků) výše uvedených konceptů a nápadů, vč. reakcí veřejnosti – návrh
zadání by měla připravovat komise složená z odborníků (architektů, urbanistů) a
představitelů města

•

Pořízení studie funkčního využití území a urbanistické studie dané oblasti v návaznosti na
výsledky různých konceptů a kombinaci jejich různých nápadů

•

Projednání studie s dotčenými aktéry – vlastníky, sousedícími vlastníky a s veřejností

•

Příprava a realizace výstavby a úprav jednotlivých objektů – postupná přeměna území
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Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:
•

Studie funkčního využití a urbanistická studie daného území

•

Nové funkce v území realizovány v souladu se studií

Časový rámec realizace:
•

2019 – zadání konceptů využití

•

2020 – zpracování urbanistické studie

•

2021 – příprava výstavby a úpravy objektů

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:
•

Koncepty funkčního využití a funkční obnovy a urbanistického řešení území vyšší desítky až
nižší stovky tisíc

•

Studie funkčního využití a urbanistická studie – stovky tisíc

•

Realizace funkční přeměny území - podle výsledků studie

•

Rozpočet města, dotace
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Název Prioritní oblasti:

C. Vybrané služby města jeho občanům

Název Záměru:

C.3. Komplexní obnova území v okolí Archlebových sadů a nádraží

Název Opatření:

C.3.2. Změna využití sokolovny a kulturního domu

Charakter projektu:

Neinvestiční

Popis opatření:
Město ve spolupráci se Sokolem, místními spolky a dalšími zájmovými organizacemi a veřejností
bude hledat nové možnosti využití Sokolovny a Kulturního domu v souvislosti s očekávanými
změnami, které nastanou poté, kdy se část sportovních aktivit přesune do chystané sportovní haly.
V případě nutnosti v Kulturním domě uskuteční úpravy, které nově navrhované využití budou
umožňovat a v Sokolovně takové úpravy podpoří.

Návaznost na opatření A 2.6.
Hlavní zodpovědnost /koordinátor:
•
•
•

Sokol
Kulturní zařízení města Dobrušky
Sportovní zařízení města Dobrušky

Spolupracující subjekty:
•

MěÚ

Dílčí aktivity či parametry opatření – specifikace dílčích aktivit či součástí opatření, které budou
zrealizovány:
•
•
•
•

Zmapování situace po výstavbě a uvedení do provozu nové sportovní haly
Jednání se spolky o potřebách pro rozvoj činnosti
Úpravy (stavební, technologické) prostor pro novou náplň
Nabídnutí prostor spolkům či veřejnosti

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:
•

Zajištění plného využití kulturního domu a sokolovny i po otevření nové sportovní haly

•

Nové aktivity v kulturním domě a sokolovně

50

Strategický plán rozvoje města Dobrušky – projektové listy

Časový rámec realizace:
•

Po výstavbě nové sportovní haly

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:
•

Podle charakteru potřeb a nutných úprav pro další využití a novou náplň

Hlavní zdroje pro realizaci:
•

Rozpočet města, Kraj (Volnočasové aktivity pro děti a mládež)

Název Prioritní oblasti:

C. Vybrané služby města jeho občanům

Název Záměru:

C.4. Modernizace sportovních zařízení

Název Opatření:

C.4.1. Sportovní hala

Charakter projektu:

Investiční

Popis opatření:
Město vybuduje novou sportovní halu, která bude splňovat požadavky sportovních organizací a
bude umožňovat konání soutěží.
Hlavní zodpovědnost /koordinátor:
• Odbor rozvoje města
Spolupracující subjekty:
•

Královéhradecký kraj

Dílčí aktivity či parametry opatření – specifikace dílčích aktivit či součástí opatření, které budou
zrealizovány:
•

Výstavba sportovní haly

•

Úprava okolí

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:
•

Sportovní hala s parametry pro výkonnostní sport, vč. moderního zázemí

Časový rámec realizace:
•

2019 - zahájení (dokončení v roce 2021)

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:
•

115 mil. Kč

Hlavní zdroje pro realizaci:
•

Rozpočet města, dotace
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Název Prioritní oblasti:

C. Vybrané služby města jeho občanům

Název Záměru:

C.4. Modernizace sportovních zařízení

Název Opatření:

C.4.2. Obnova hřiště u gymnázia

Charakter projektu:

Investiční

Popis opatření:
Královéhradecký obnoví sportovní hřiště u gymnázia, které je nyní v havarijním stavu. Město zajistí,
aby se realizace tohoto opatření nedostávala do konfliktu s výstavbou nové sportovní haly.
Hlavní zodpovědnost /koordinátor:
• Královéhradecký kraj
Spolupracující subjekty:
•
•

MěÚ - starosta
Gymnázium

Dílčí aktivity či parametry opatření – specifikace dílčích aktivit či součástí opatření, které budou
zrealizovány:
•
•
•

Přípravné práce, (Projekt, povolení, …)
Jednání s krajským úřadem o rekonstrukci.
Zahájení rekonstrukce.

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:
•

Zrekonstruované hřiště u gymnázia.

Časový rámec realizace:
•

2019 – dohoda s Královéhradeckým krajem.

•

2020+ zrekonstruované hřiště u gymnázia.

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:
•

Jednotky milionů Kč.

Hlavní zdroje pro realizaci:
•

Rozpočet kraje
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Název Prioritní oblasti:

C. Vybrané služby města jeho občanům

Název Záměru:

C.4. Modernizace sportovních zařízení

Název Opatření:

C.4.3. Modernizace městského bazénu

Charakter projektu:

Investiční

Popis opatření:
Město bude modernizovat městský bazén na moderní wellness zařízení. Zařízení bude sloužit
obyvatelům Dobrušky, jeho cílem je také zvýšit přitažlivost města pro návštěvníky blízkých Orlických
hor. Součástí modernizace bude i vybudování přilehlého venkovního zázemí s rekreačním centrem
pro letní sezónu, včetně dostatečných parkovacích možností.
Hlavní zodpovědnost /koordinátor:
• Odbor rozvoje města
Spolupracující subjekty:
•

Krytý bazén města Dobrušky

Dílčí aktivity či parametry opatření – specifikace dílčích aktivit či součástí opatření, které budou
zrealizovány:
•

Oprava a modernizace stávajícího krytého bazénu

•

Přístavba aquaparku, rozšíření bazénu o wellness zařízení

•

Úpravy venkovního bazénu, výstavba skluzavek a tobogánu

•

Výstavba volnočasového areálu „KLÍDEK“ včetně skate parku, navazujícího na areál bazénu

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:
•

Moderní městský bazén s doplněnými funkcemi wellness (masážní trysky, lehátka a lavice,
chrliče, vodopád, vlnobití, protiproud, relaxační hudební jeskyně, whirlpool), tobogánem a
skluzem do hluboké vody

•

Komplex pro volnočasové aktivity v blízkosti bazénu zahrnující – skate park, dětské hřiště,
hřiště pro pétanque, minigolf

Časový rámec realizace:
•

2021+ – areál Klídek

•

2023+ – rekonstrukce bazénu, přístavba aquaparku
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Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:
•

200 mil. Kč

Hlavní zdroje pro realizaci:
•

Rozpočet města, dotace

Název Prioritní oblasti:

C. Vybrané služby města jeho občanům

Název Záměru:

C.4. Modernizace sportovních zařízení

Název Opatření:

C.4.4. Lepší přístupnost stávajících sportovišť pro neorganizované
skupiny

Charakter projektu:

Investiční

Popis opatření:
Město zlepší přístupnost stávajících sportovišť (krytých i venkovních, tělocvičen, apod.) obyvatelům
Dobrušky. Jejich rozšíření a modernizace.
Hlavní zodpovědnost /koordinátor:
• Odbor rozvoje města
Spolupracující subjekty:
•

Organizační složka – Sportovní zařízení města Dobrušky

Dílčí aktivity či parametry opatření – specifikace dílčích aktivit či součástí opatření, které budou
zrealizovány:
•

Souhrnná informace o sportovištích města

•

Informace o možnostech pronájmu

•

Zpřístupnění venkovních sportovišť

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:
Sportovní zařízení města využívána dalšími lidmi, kteří je dnes nevyužívají
Časový rámec realizace:
•

2019 – přípravné práce

•

2020+ - Zařízení města přístupná ve větším rozsahu než nyní

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:
•

provozní prostředky města a jeho organizací
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Hlavní zdroje pro realizaci:
•

Rozpočet města

Název Prioritní oblasti:

C. Vybrané služby města jeho občanům

Název Záměru:

C.4. Modernizace sportovních zařízení

Název Opatření:

C.4.5. Karta Dobrušťáka

Charakter projektu:

Neinvestiční

Popis opatření:
Město Dobruška připraví a nabídne občanům tzv. Kartu Dobrušťáka, která bude opravňovat místní
ke zvýhodněnému využívání městských sportovních či kulturních zařízení. V rozšířené podobě
může zahrnovat i neměstské subjekty.

Hlavní zodpovědnost /koordinátor:
• MěÚ
Spolupracující subjekty:
•

Kulturní a sportovní zařízení města.

Dílčí aktivity či parametry opatření – specifikace dílčích aktivit či součástí opatření, které budou
zrealizovány:
•
•

•
•
•
•
•

Návrh konceptu a fungování Karty Dobrušťáka, zkušenosti z jiných měst/krajů (návrh
výhod/motivace pro zapojené subjekty, výhod pro Dobrušťáky, zájem města, ..)
Identifikace subjektů, které se mohou a mohly by mít zájem se zapojit a jejich nabídky.
Jednání s těmito subjekty a vytvoření portfolia služeb, pro něž bude karta Dobrušťáka
výhodou, uzavření dohody o spolupráci.
Vytvoření projektu (technické, organizační zabezpečení) na realizaci.
Zprovoznění karty Dobrušťáka.
Propagace, nabídka karty Dobrušťáka.
Průběžné monitorování využití a každoroční (pololetní) vyhodnocování výsledků (přínosů a
nákladů) karty Dobrušťáka.
Úpravy a rozvíjení tohoto konceptu, zapojování dalších subjektů.
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Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:
•

Karta Dobrušťáka

Časový rámec realizace:
•

2019 – přípravné práce, vyjednávání, koncepty, apod.

•

2020 – zahájení realizace

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:
•

Provozní náklady zapojených zařízení.

Hlavní zdroje pro realizaci:
•

Rozpočet města, soukromé zdroje

Název Prioritní oblasti:

C. Vybrané služby města jeho občanům

Název Záměru:

C.4. Modernizace sportovních zařízení

Název Opatření:

C.4.6. Rozšíření sportovních zařízení

Charakter projektu:

Investiční

Popis opatření:
Město bude postupně doplňovat stávající sportoviště o další aktivity, zařízení a vybavení.

Hlavní zodpovědnost /koordinátor:
• Odbor rozvoje města
Spolupracující subjekty:
•

Sportovní zařízení města Dobrušky

Dílčí aktivity či parametry opatření – specifikace dílčích aktivit či součástí opatření, které budou
zrealizovány:
•

Výstavba sprinterské dráhy u ZŠ Fr. Kupky

•

Rekonstrukce zázemí městského stadionu

•

Výstavba in-line dráhy na stadionu

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:
•

Nové vybavení sportovišť

Časový rámec realizace:
•

2019 – přípravné práce

•

2020+ - postupná realizace podle dostupnosti finančních prostředků
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Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:
•

20,5 mil. Kč

Hlavní zdroje pro realizaci:
•

Rozpočet města, dotace

Název Prioritní oblasti:

C. Vybrané služby města jeho občanům

Název Záměru:

C.5. Přesun stávajícího sídla technických služeb

Název Opatření:

C.5.1. Přesun sídla technických služeb

Charakter projektu:

Investiční

Popis opatření:
Město přesune stávající sídlo technických služeb z nevhodné lokality nedaleko centra města do
průmyslového areálu staré teplárny, který patří i mezi brownfieldové lokality v databázi
CzechInvestu. Současně s přípravou přesunu bude naplánováno další využití stávající lokality,
s důrazem na bytovou výstavbu.
Hlavní zodpovědnost /koordinátor:
• Odbor rozvoje města
Spolupracující subjekty:
•

Organizační složka – Technické služby

Dílčí aktivity či parametry opatření – specifikace dílčích aktivit či součástí opatření, které budou
zrealizovány:
•

Revitalizace areálu staré teplárny Dobruška

•

Přesun Technických služeb do nového areálu

•

Uvolnění prostor stávajícího areálu Technických služeb pro výstavbu bytového domu

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:
•

Přesun Technických služeb z obydlené část města do části průmyslové

•

Uvolnění plochy pro bytovou výstavbu
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Časový rámec realizace:
•

2020 – revitalizace I. etapa

•

2021 – přesun Technických služeb

•

2022 – uvolnění prostor stávajícího areálu TS

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:
•

35 mil. Kč

Hlavní zdroje pro realizaci:
•

Rozpočet města, dotace MMR
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